Załącznik Nr 2 do OWP
CBOK PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7 09-411 Płock
Tel: (024) 365 22 44 Fax: (024) 367 70 90
e-mail: cbok@orlen.pl

Adnotacje CBOK
Numer wydanej karty: ......................
Numer wniosku: ...............................
Data wniosku: .................................

Wniosek o wydanie/aktualizację
karty identyfikacyjnej Kierowcy
dla samoobsługowych odbiorów Produktów z Terminali

Wnioskuję o: (właściwe zaznaczyć)
Pierwsze wydanie

wymianę

przedłużenie ważności

aktualizację danych

DANE KIEROWCY
1. Nazwisko
2. Imię
3. Typ dokumentu tożsamości ( właściwe zaznaczyć )
Dowód osobisty

4. PESEL

Paszport

5. Seria, numer

6. Data ważności
Dzień

Miesiąc

Rok

7. Numer prawa jazdy

8. Numer zaświadczenia ADR

9. Data ważności
Dzień
Miesiąc
Data ważności

Rok

10. Numer zaświadczenia TDT

Dzień
Miesiąc
12. Data ważności

Rok

11. Uprawnienia do przewozu paliwa lotniczego*

Dzień

Rok

13. Numer Lokalizatora**

DANE PRZEWOŹNIKA
14. Nazwa Przewoźnika zgłaszającego Kierowcę

15. Pracownik zgłaszający Kierowcę (imię, nazwisko)

16. Telefon

18. E-mail

19. Numery zmienionych pól (wypełnić tylko w przypadku aktualizacji danych)

17. Faks

Miesiąc

Wyrażam zgodę***

(nazwa Przewoźnika)
na udostępnienie Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 moich danych
osobowych w zakresie zawartym we „Wniosku o
wydanie/aktualizację Karty identyfikacyjnej
Kierowcy
dla samoobsługowych odbiorów towarów Produktów z Terminali”.
Zostałem poinformowany, że dane osobowe będą przetwarzane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w związku z realizacją procesów dot. samoobsługowego odbioru Produktów
z Terminali, w tym planowania odbiorów w aplikacji, weryfikacji tożsamości Kierowców korzystających z Kart identyfikacyjnych w
procesie planowania i realizacji samoobsługowych odbiorów Produktów z Terminali oraz że odbiorcami danych osobowych
podanych we „Wniosku o wydanie / aktualizację Karty identyfikacyjnej Kierowcy dla samoobsługowych odbiorów produktów z
Terminali” mogą być podmioty współpracujące z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w związku
z realizacją procesów w ramach powyższego celu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o stosowaniu przez PKN ORLEN S.A. na Terminalach systemu monitoringu wizyjnego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad poprawnością procesów związanych z odbiorem Produktów.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana
danych osobowych.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcia działań w związku z realizacją procesów dot. samoobsługowego odbioru produktów z Terminali, w tym planowania odbiorów w aplikacji,
weryfikacji tożsamości Kierowców korzystających z Kart identyfikacyjnych w procesie planowania i realizacji samoobsługowych odbiorów produktów
z Terminali,
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie
ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług,
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
c) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności
podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania zawartego z Przewoźnikiem Porozumienia na korzystanie z
samoobsługowego systemu odbioru produktów na terminalach, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tego
Porozumienia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w związku z koniecznością weryfikacji za pomocą karty
identyfikacyjnej kierowcy, procesu planowania i realizacji samoobsługowych odbiorów produktów z Terminali Paliw PKN ORLEN S.A. Odmowa
podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu realizację samoobsługowych odbiorów produktów z Terminali Paliw PKN ORLEN
S.A..
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub
adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejscowość, dnia
Czytelny podpis Kierowcy (imię, nazwisko)

miejscowość, data
podpis osoby odpowiedzialnej
* dotyczy kierowców posiadających uprawnienia do przewozu paliw lotniczych
** dotyczy Przewoźników, którzy przekazali do PKN ORLEN S.A. Załącznik nr 7 do OWP
*** wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kierowcy tylko w przypadku pierwszego wydania Karty

WYCZY DANE

